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3 Step IT Oy 

3 Step IT:n toiminta-ajatuksena on tehdä   
asiakkaidemme IT-käyttöomaisuuden       
elinkaaren hallinta helpoksi.  

Palvelumme koostuu laitteiden   
vuokrauksesta, hallinnoinnista sekä käytön   
jälkeisestä jälleenmyynnistä. 
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Elinkaarimalli 
IT-laitteiden vuokraus, laitekannan hallinnointi ja 
laitteista luopuminen: 

  Kannattaako sitoa pääomaa nopeasti vanhenevaan IT-laitteistoon?  

  Laitteiden hankintahinnan osuus on vain murto-osa kaikista 
tietotekniikkakustannuksista.  

  Kun halutaan toimia tehokkaasti, on hankintahinnan lisäksi kiinnitettävä huomiota                           
•  taloudellisesti optimaaliseen käyttöikään 
•  käytönaikaiseen hallinnointiin sekä talouskontrolliin 
•  ikääntyneistä laitteista eroon pääsyyn 



Laitteen käyttöarvo 

Aika 

Todelliset käyttäjäkustannukset 



Laitteen markkina-arvo 



1. Step: Miten? 
1. Edullinen ja joustava rahoitusratkaisu 
•  Vuokraaminen on taloudellisesti mielekäs tapa hankkia laitteita. 

  2. Edut 
•  Pääoma ei sitoudu laitteisiin. 
•  Kustannukset jaksottuvat todellisen käyttöajan mukaan. 
•  Kustannusten seuranta helppoa ja kustannustietoisuus kasvaa. 

-> Mahdollistaa hallinnointiin ja luopumiseen liittyvät palvelut 



2. Step: Miten? 
1. Perustiedot ja laitteiden tekniset 

tiedot 
•  Käyttäjät, kustannuspaikat, sijainti,   

merkit, mallit, sarjanumerot yms 

2. Taloudelliset tiedot 
•  Vuokrat kustannuspaikoittain ja  

tuoteryhmittäin, vuokravastuut, budjetointi 

Kustannuspaikka jaottelu esim. 
•  Oy 
•  Ry 
•  Ravintola 

3. Räätälöidyt näkymät 
•  IT:lle, taloudelle, ulkopuoliselle 

palveluntuottajalle, omat tietokentät 

Kaikki informaatio keskitetty yhteen 
paikkaan, josta se on saatavissa 
käyttäjille räätälöidyin näkymin ja 
oikeuksin. 



3. Step: Miten? 

1. Pohjoismaiden suurin jälleenkäsittelylaitos 
•    Vuosikapasiteetti 150 000 laitetta 

2.Sertifioitu jälleenkäsittelyprosessi 
•    Tarkastus 
•    Testaus ja kunnostus 
•    Kansainvälinen jälleenmarkkinointi 

=>Win – Win: 
Teidän mahdollisuutenne – meidän 

mahdollisuutemme 



3 Step IT konsernin kehitys 



Asiakkaitamme mm. 

•  Perinteinen teollisuus 
•  PK-yritykset 
•  Teknologiayritykset 
•  Julkinen sektori 



Miksi 3 Step IT ? 
1. Hankinta 

•  Luotettava laite-ja palvelutoimittaja (esim. Care IT) 

•  Konsepti tukee tehokasta laitteiden hankinta- ja käyttöönottoprosessia 

•  Kaikki laitteet ja palvelut samaan hallinnointiin 

2. Hallinnointi 

•  Asiakaspalvelutiimi tuottaa tietokannan Asset Management NG hallinnointi-                      
järjestelmään laitteiden, ohjelmistojen ja sopimusten hallinnoimiseen  

•  Kaikki informaatio keskitetty yhteen paikkaan, josta se on saatavissa  käyttäjille       
räätälöidyin näkymin ja oikeuksin 

3. Luopuminen 

•  Laitteista helposti ja luotettavasti eroon ilman lisäkustannuksia  

•  Laitteiden jälkimarkkina-arvo hyödyttää edullisina vuokrina 



Kiitos! 


